
Tabela 6. Sposoby rozpatrywania skarg  dotyczących czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których 
mowa w art. 23 ustawy o PSP 
 

Lp. Zawartość i 
przedmiot skargi  

Rozpatrzenie skargi pod 
względem zasadności 
 

Dalsze działanie organu UWAGI 

 1 2 3 4 
1 Skarga w sprawie 

indywidualnej, która 
nie była i nie jest 
przedmiotem 
postępowania 
administracyjnego 
(art. 233 k.p.a.), jeśli 
wpłynęła od strony 
postępowania 

Skarga niezasadna – 
odpowiedź do osoby instytucji) 
wnoszącej skargę – 
zawiadomienie w trybie art. 
238 § 1 k.p.a. 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze na 
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy o PSP: 
wystąpienia istotnych nowych okoliczności w 
zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie 
działania KP(M) PSP – jak żądanie 
wszczęcia postępowania; postępowanie 
prowadzone w urzędu 

Dalsze postępowanie organu 
opisane w tabeli 1 „Czynności 
kontrolno-rozpoznawcze (…)” 
wiersz nr 8, kol. 5. 

lub 
Skarga zasadna – odpowiedź 
do osoby instytucji) wnoszącej 
skargę – zawiadomienie w 
trybie art. 238 § 1 k.p.a. 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze na 
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy o PSP: 
wystąpienia istotnych nowych okoliczności w 
zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie 
działania KP(M) PSP – jak żądanie 
wszczęcia postępowania; postępowanie 
prowadzone z urzędu 

Dalsze postępowanie organu 
opisane w tabeli 1 „Czynności 
kontrolno-rozpoznawcze (…)” 
wiersz nr 8, kol. 5. 

2 Skarga, która 
wpłynęła od strony 
postępowania w 
sprawie będącej  
przedmiotem 
aktualnego 
postępowania 
administracyjnego 
będącego w toku; 
może to być 
trwające 
postępowanie przed 
organem I instancji 
lub postępowanie w 
trybie odwoławczym 
(lub 
nadzwyczajnym) 
przed organem II 
instancji – po 
wydaniu decyzji 
przez organ I 
instancji (art. 234 
pkt 1 albo 2 k.p.a.) 

Skarga niezasadna – 
odpowiedź do osoby instytucji) 
wnoszącej skargę – 
zawiadomienie w trybie art. 
238 § 1 k.p.a. 

Włączenie skargi i odpowiedzi na skargę do 
akt sprawy 

-------------- 

lub 
Skarga zasadna – odpowiedź 
do osoby instytucji) wnoszącej 
skargę – zawiadomienie w 
trybie art. 238 § 1 k.p.a. 

Potraktowanie materiału zawartego w 
skardze jako materiału dowodowego i 
rozszerzającego zakres okoliczności w 
sprawie; treść materiału i dodatkowych 
ustaleń może mieć wpływ na dalsze 
czynności organu, w tym na rozstrzygnięcie w 
sprawie (wydanie decyzji lub postanowienia) 

W zależności od ustaleń w 
postępowaniu skargowym, jeszcze  
przed wydaniem decyzji 
administracyjnej należy ponownie 
(opcje postępowania – lub/i): 
• przeanalizować materiał 

dowodowy, 
• przeprowadzić czynności 

kontrolno-rozpoznawcze,  
• przeprowadzić postępowanie z 

wyłączeniem pracownika organu 
(art. 24 k.p.a.) lub organu (art. 25 
k.p.a.) z postępowania 
administracyjnego.  

3 Skarga w sprawie 
indywidualnej, w 
której w wyniku 
postępowania  
administracyjnego 
wydano decyzję  
administracyjną 
(postanowienie) 
ostateczną (art. 235 
pkt 1 k.p.a.), tj. od 
której nie służy 
odwołanie ze 
względu na 
uchybienie terminu 
do wniesienia 
odwołania lub 
wyczerpanie trybu 
odwoławczego 

Skarga niezasadna – 
odpowiedź do osoby instytucji) 
wnoszącej skargę – 
zawiadomienie w trybie art. 
238 § 1 k.p.a. 

--------------- -------------- 

lub 
Skarga zasadna – odpowiedź 
do osoby instytucji) wnoszącej 
skargę – zawiadomienie w 
trybie art. 238 § 1 k.p.a. 
i  
w zależności od ustaleń w 
postępowaniu skargowym 
skargę traktuje się wówczas 
jako żądanie: 

1) wznowienia postępowania, jeśli treść 
skargi i ustalenia postępowania skargowego 
wskazały na możliwość naruszenia art. 145 
k.p.a. 
 

lub 

 Dotyczy decyzji i postanowień; 
schemat dalszego postępowania 
organu opisany został w tabeli 2 
„Postępowanie  (...) w trybie 
odwoławczym (…)” w wierszu 3, 
przy czym należy zwrócić uwagę na 
właściwość organu, opisaną w tabeli 
5. 

2) zmiany lub uchylenia decyzji, jeśli 
treść skargi odpowiada żądaniu zmiany lub 
uchylenia decyzji w trybie art. 155 k.p.a. 
 

lub 

Dotyczy wyłącznie decyzji; schemat 
dalszego postępowanie organu 
opisany został w tabeli 2 
„Postępowanie (...) w trybie 
odwoławczym (…)” w wierszu 4, 
przy czym należy zwrócić uwagę na 
właściwość organu, opisaną w tabeli 
5. 

3) wszczęcia postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji, jeśli treść 
skargi i ustalenia postępowania skargowego 
wskazały na możliwość spełnienia 
przesłanego naruszenia prawa, opisanych w 
art. 156 §1 k.p.a. 

Dotyczy decyzji i postanowień; 
schemat dalszego postępowania 
organu opisany został w tabeli 2 
„Postępowanie  (...) w trybie 
odwoławczym (…)” w wierszu 5, 
przy czym należy zwrócić uwagę na 
właściwość organu, opisaną w tabeli 
5. 

 
 
 


